SOL·LICITUD DRET D'ACCÉS
SOLICITUD DERECHO DE ACCESO

AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es

Petició d'informació sobre les dades personals incloses en un fitxer
DADES DEL SOL·LICITANT

núm

major d'edat, amb domicili a efecte de notificacions a
localitat
CP

amb DNI
del que acompanye fotocòpia, mitjançant el present escrit manifeste el meu desig d'exercir
el dret d'accés, de conformitat amb l'article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 27 i 28 del Reial Decret
1720/2007 enfront del fitxer anomenat
o a la totalitat dels
fitxers de
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: Ajuntament d'Onda
Adreça de l'oficina d'accés: El Pla, 1
Tel. 964 600050
CP 12200
Localitat: Onda (Castelló)
SOL·LICITE
1. Que se'm facilite gratuïtament l'accés en el termini màxim d'un mes a comptar de la recepció d'aquesta sol·licitud,
entenent que si transcorre aquest termini sense que de forma expressa es conteste a la mencionada petició d'accés
s'entendrà denegada. En aquest cas es podrà interposar l'oportuna reclamació davant de l'Agència de Protecció de
Dades per a iniciar el procediment de tutela de drets, en virtut de l'article 18 de la Llei Orgànica i 30 del Reial Decret.
2. Que si la sol·licitud del dret d'accés fóra estimada, es remeta per correu la informació a l'adreça dalt indicada en el
termini de deu dies des de la resolució estimatòria.
3. Que aquesta informació comprenga de manera llegible i intel·ligible les dades de base que sobre la meua persona
estan incloses en els seus fitxers, i els resultants de qualsevol elaboració, procés o tractament, així com l'origen de les
dades, els cessionaris i l'especificació dels concrets usos i finalitats per als que es van emmagatzemar.

Petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero
DATOS DEL SOLICITANTE
mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en
nº
localidad
CP
con DNI
, del que acompaño fotocopia, por medio del presente escrito manifiesto mi deseo de ejercer
el derecho de acceso, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 27 y 28 del Real
Decreto 1720/2007 frente al fichero llamado
o a la totalidad de
los ficheros de
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: Ajuntament d'Onda
Dirección de la oficina de acceso: El Pla, 1
Tel. 964 600050
CP 12200
Localidad: Onda (Castellón)
SOLICITO
1. Que se me facilite gratuitamente el acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta
solicitud, entendiendo que si transcurre este plazo sin que de forma expresa se conteste a la mencionada petición de
acceso se entenderá denegada. En este caso se podrá interponer la oportuna reclamación ante la Agencia de Protección
de Datos para iniciar el procedimiento de tutela de derechos, en virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica y 30 del Real
Decreto.
2. Que si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se remita por correo la información a la dirección arriba
indicada en el plazo de diez días desde la resolución estimatoria.
3. Que esta información comprenda de modo legible e inteligible los datos de base que sobre mi persona están incluidos
en sus ficheros, y los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los datos, los
cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.
Firma / Signatura
Onda,
de/d'

de

